
اهللا الرحمن الرحيم بسم   

 بين مختار بدري السوداني  ما

  الحجوري اليمني وأتباعهما  ويحيى

  )اهللا وإياهم للحق والصواب هدانا(

   

  .والسالم على نبيه وآله أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة

  :أما بعد  

وأهلهـــا فـــي هـــذا العصـــر أدعياءهـــا الجهـــالء  فـــإّن ممـــا ابتليـــت بـــه الـــدعوة الســـلفية
ذميمة ال تليق بالمسلم فضال عن منتسـب  والمتقمصين لها الذين اجتمعت فيهم صفات
والجهــل والتعـــالم والتكبّـــر والغلـــو والغـــرور  لمــنهج الســـلف الصـــالح؛ كالكـــذب واالفتـــراء

  .إلخ.... وسوء اللفظ وفظاظة األسلوب

اشـــترك وتشـــابه فيـــه المـــدعّوان مختـــار بـــدري  نســـأل اهللا العافيـــة والســـالمة وهـــذا مـــا
  .هداهم اهللا جميعا السوداني ويحيى الحجوري اليمني وأتباعهما
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مجازفـات (تبيـين حالـه أوًال فـي وريقـات سـميتها بــ أما مختار بدري فقد يسـر اهللا لـي
-مجازفــات مختــار بــدري (؛ ثــم [1])الالمــاب جلســة فــي -الجــزء األول-مختــار بــدري 

  .[2])-الثاني الجزء

وحينمــا اطلــع عليهــا المشــايخ   وانحرافاتــه وذكــرت فيهــا شــيئاً مــن أقوالــه وشــذوذاته
  األجــــــــــــــــــــــــــــــالء أصــــــــــــــــــــــــــــــدروا فتــــــــــــــــــــــــــــــاواهم فــــــــــــــــــــــــــــــي التحــــــــــــــــــــــــــــــذير مــــــــــــــــــــــــــــــن

  :مختار بدري وفكره وهم

والـذي قــام بـرد مفّصـل علــى ) رحمـه اهللا( فضـيلة الشـيخ أحمــد بـن يحـي النجمــي -
  مختـــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــي قصـــــــــــــــــــــــيدته النونيـــــــــــــــــــــــة القائمـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى الطعـــــــــــــــــــــــن

  .في علماء وحكام المملكة العربية السعودية

  ).اهللا حفظه(فضيلة الشيخ عبيد الجابري  -

  ).حفظه اهللا( فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي -

  ).رحمه اهللا( السالم بن برجس فضيلة الشيخ عبد -

  .كما هو مرفق في الوثائق. والمثوبة أجزل اهللا لهم األجر  وغيرهم

أتــى الــبالد زائــراً ونــزيًال كــل مــن الشــيخين  واســتمر مختــار علــى مــا هــو عليــه إلــى أن
وشبابه بعد أن نصح مشايخنا بالمملكـة الحلبـي  عليه -أصلحهما اهللا-الحلبي والهاللي 

لألسـف لـم يعمـال بنصـحهم وإرشـادهم، وحينهـا  عنـد مختـار وجماعتـه لكـن  بعدم النزول
ذكـر   اإلخـوة دار نقـاش حـول مختـار ومنهجـه لـّما قابلـت الشـيخ علـي الحلبـي مـع بعـض
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لـــيكن ذلـــك بالتفصـــيل والتبيـــين، فقـــال  :الحلبـــي بـــأن مختـــارا يريـــد أن يتراجـــع فقلـــت لـــه
وإلــى هــذه اللحظــة لــم  !!!)[3]أخــرى يرجــع أوًال رجعــة عامــة ثــم يفصــل فـي فتــرة: (الحلبـي

كمـا يـدعي  يقم مختار بتفصيل رجعته بحسب أصول مـنهج السـلف فـي ذلـك، وإن فعـل
  :بعض أتباعه فهنالك شك وعدم ارتياح لعدة أسباب منها

ــة هــذه األقــوال) 1 هــا المنســوبة إليــه فــي المجازفــات واّدعــى أن أنــه أنكــر فــي البداي
ثـم . أصحابه بمدينـة الريـاض بالسـعودية مكذوبة عليه كما في شريط مسجل بصوته وأحد
فـأي !!! المنسوبة إليـه فـي المجازفـات  صرح في حضرة الحلبي بأنه يتراجع عن األقوال

   .؟!؟ وإلى ماذا يشير!تناقض هذا

جع عن كالمه في العلماء ذكر أنه يتخّلى ويترا ولـما تكلم مختار في تراجعه عن) 2
   .المكر والتالعب ما فيه يفهمه الفطناء والعقالء وهذا فيه من!!! أسلوبه في رده عليهم

ـــل) 3 ـــى هـــذه اللحظـــة يكي ـــه مـــازال إل باأللفـــاظ الســـيئة علـــى العلمـــاء الســـلفيين  أن
: -حفظهمـا اهللا-الفـوزان وربيـع المـدخلي  األفاضل كقوله فـي الشـيخين الجليلـين صـالح

معـروف لـدي فـي تحكـيم القـوانين وإن كالمـه لـيس  كـالم -يعـاً يعني الشـيخ رب-له  ليس(
، ويقـول )باطلـة فيها، وفتـوى اللجنـة مضطرب واضحا في مسألة الحكم، والشيخ الفوزان

رســائل مرســلة مــن [) أنصــار الســنة والجمعيــة [4]الــذين تــزعم تبجــيلهم يزكــون العلمــاء: (أيضــاً 
  ].هـ20/5/1429جواله بتاريخ 

لماذا لم ينتشـر ذاك الرجـوع فـي اآلفـاق إذا  :يّدعي بعض أتباعه رجعته فأتساءل) 4
  !!!.الشرعية  ُسلِّم أنه رجوع مقبول على الشروط
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هـذا الرجـل وفكـره وأتباعـه كمـا بـين علماؤنـا  وألجل هذا وغيره فالتحذير واجب من
  .والصواب اهللا وإياهم للحق هدانا -أثابهم اهللا-

مـــا بـــين مختـــار بـــدري الســـوداني (  العنـــوان بهـــذا  وممـــا حملنـــي علـــى هـــذه الكتابـــة
  :أمور) ويحيى الحجوري اليمني وأتباعهما

السـودان إلـى الـيمن وعنـد األخ الحجـوري  انتقال بعض أتباع مختار بـدري مـن -1
  !!!.بالخصوص، مما يدل على صلة وارتباط ما 

الغلـو بـاألخ يحيـى الحجـوري، وضـرب أقوالـه  هم الشـديد المـذموم مـعمع تعلق -2
  .بأقوال العلماء

الجارحـة التـي يسـتخدمها الحجـوري تشـابه أسـاليب  األساليب العنيفة واأللفاظ -3
  !!!. وأقوال مختار بدري مع تباعد القطرين

 -حفظــه اهللا-الشــيخ العالمــة عبيــد الجــابري  وأهمهــا مــا قــام بــه مــؤخراً فضــيلة -4
المســـائل ثـــم قيـــام تلميـــذه الفاضـــل األخ  بـــرده علـــى الحجـــوري وتحـــذيره منـــه فـــي بعـــض

وإظهــاره لشــنائع وغرائــب ثّبتهــا  عرفــات المحمــدي بــرده العلمــي الفــوري علــى الحجــوري
  !!!العظيم ان اهللاعليه تشابه شنائع وغرائب مختار بدري فسبح

   

بـــين الـــرجلين أعنــــي مختـــار بـــدري ويحيــــى  يتضـــح مـــن هـــذا وذاك التشــــابُُه الكبيـــر
ومـــن ثـــم خطـــورتهم العظيمـــة علـــى  الحجــوري وأتباعهمـــا فـــي المـــنهج والفكـــر واألســلوب
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وتمزيق الصف وإقصاء األمـة  الدعوة السلفية والسلفيين ناهيك عن تشويه دعوة اإلسالم
الجـابري علـى نصـحه وإرشـاده  فجزى اهللا خيراً  فضيلة الشيخ عبيد .عن العلماء األكابر

  .رعاهما اهللا وسّدد وبارك في أخينا عرفات لبيانه ودفاعه عن الشيخ عبيد

-مختــار بــدري ويحيــى الحجــوري وبعــض أتباعــه  وأســوق بــإذن اهللا شــيئاً مــن أقــوال
إن لـم تكـن هـي -لهم تشـابه الفـريقين وأقـوا والتي يظهـر مـن خاللهـا عظـيمُ -أصلحهم اهللا

  :-ذاتها

) نحن ما عندنا شخصية مقدسة نرد من هنا إلى أبـي بكـر الصـديق: (قال مختار-1
  ].كلمة له في مسجد الصافية ببحري[

ـــه -فهـــذا رســـول اهللا : (لـــه وقـــال أحـــد تالميـــذ الحجـــوري فـــي رســـالة صـــلى اهللا علي
ـــــل -وســـــلم ـــــه مـــــن البشـــــر ال يُقب ـــــدليل أو بحجـــــة مســـــو  فمـــــن دون ـــــه إال ب وقـــــد ) غةقول
  .الحجوري وأذن بنشرها كما ذكر الشيخ عرفات في رّده قرأها

   

  :مختار بدري وفي شأن العلماء وجهودهم ؛ يقول-2

اســتدراك علــى ألفــاظ تبنتهــا المبتدعــة ثــم  -رســالة تنبيــه األريــب-هــي  وكــذلك( -
  ].تنبيه األريب[) تحرير جاراهم فيها بعض أهل السنة من غير رد أو

إنمــا اُتــي مــن قبــل اســتعماله ألفاظــاً لــم تــأِت بهـــا  -ابــن تيميــة-اإلســالم  شــيخ( -
  ].األريب تنبيه[) تصديق الباطن وتكذيب الباطن الشريعة مثل
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أصــالً مــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب مــن البدايــة وأنــا الكــالم هــذا  الخطــأ( -
المجيـــد  فـــتحكتـــاب التوحيـــد، -التوحيـــد بهـــذه الطريقـــة  أقولـــه فـــي أي مجلـــس، تـــدريس

الحـق شـيئاً، ولكـن هـذا ال ُيسـتغرب فـي ظـل ضـعف  ال يغني مـن -وتيسير العزيز الحميد
فــي المملكــة العربيــة  ، أســاس الخــراب-يعنــي العلمــاء-المــنهج الســلفي عنــد النجــديين 

ــــة الدائمــــة، العلمــــاء فــــي الســــعودية عنــــدهم قصــــور فــــي المــــنهج،  الســــعودية هــــو اللجن
الــدعوة  لمــنهج، الشــيخ ابــن بــاز مالــه جهــود علميــة فــيالســعوديين عنــدهم تمييــع فــي ا

أنـا لـو قفلـت نفسـي فـي غرفـة ممكـن أؤلفهـا،  )هـذه(الرسـائل دي  )قليل(السلفية وشوية 
قصــور فــي المــنهج، ردود الشــيخ ربيــع علــى عبــد الــرحمن عبــد  الشــيخ ابــن عثيمــين عنــده
  .]لمجازفاتا[ )إلى آخر كالمه... المنهجية وهي حشو الخالق ال تخدم الناحية

  :وقال الحجوري

أعتقـــد أن العلمـــاء فـــي هـــذا العصـــر لـــم يعطـــوا المبتدعـــة حقهـــم كمـــا أعطـــى  أنـــا( -
  ].الرد الفوري[) األولون هذا الحق

مــا  هــؤالء غوغــاء أنــا أعتبــرهم غوغــاء فعــًال، والعلمــاء مــا قــالوا، والعلمــاء: (وقــال -
عربجــي  وا ومــا تكلمــوا، أنــا هنــاالعلمــاء مــا قــال! قــالوا، وأيــش أنــا هنــا، عربجــي وإالّ كيــف

  ]الفوري الرد[) أمامك وإالّ كيف

واهللا يخشــى عليــه مــن الزندقــة، يخشــى : (-حفظــه اهللا-وقــال فــي الشــيخ عبيــد  -
ـــدين ـــه أن يمـــرق مـــن ال ـــرد الفـــوري[) علي ـــه أيضـــاً ]ال موقـــع [) الضـــال المنحـــرف: (، وقـــال في

  ].الحجوري
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ــض أتباعــه أيضــاً  - ــة الســعودية ضــعفاء فــي علــم مشــايخ المملكــة ال: (وقــال بع عربي
الشـيخ ( ،)مـا عنـدهم َتَميُّـز ويخـالطون الحـزبيين مشـايخ السـنة فـي السـعودية(، )الحديث

ـــر ويقـــول مـــا قلـــت ُـــّمَ يـُْنِك ـــيمن ث ـــين مشـــايخ ال الشـــيخ صـــالح الفـــوزان (، )ربيـــع ُيَحـــرِّش ب
ي فيـه كتاب التوحيد لإلمام محمد بن عبد الوهاب التميمـ(، )شطحات في التكفير عنده

منتــديات الــوحيين  -) ِقــَراُع األِســنَّة(بعنــوان  مقــال[) األبــواب مــا فــي حاجــة لوجودهــا حشــو وبعــض
  ].السلفية

   

حتى صـرنا ال : (الواهية الهاوية فيقول مختار وأما في التعالم والغرور والّدعاوى -3
أن وضوح المنهاج في السودان لـيس لـه مثيـل فـي أي  -أن علمنا خبر غيرنا بعد-نشك 
يعنــي -ظــل ضــعف المــنهج الســلفي عنــد النجــديين  ولكــن هــذا ال ُيســتغرب فــي(، )مكــان

فـــــــي المــــــنهج، لــــــذلك شـــــــبابهم  )تمييــــــع(الســــــعوديون عنـــــــدهم تلمــــــيس (،)-العلمــــــاء
  ].المجازفات[!!) عليهم السعوديون في المنهج ال يعتمد( ،)ضاع

   

ـــــلفية فـــــي بـــــالد الحجـــــاز ونجـــــد تســـــلَّط عليهـــــا : (ويقـــــول الحجـــــوري الـــــدَّعوة السَّ
وتريــدون أن ُتضــعفوها فــي الــيمن بهــذه األفعــال الباطلــة ؟ بـَُعــَد علــيكم ذلــك إن  الحزبيُّــون

  ].َوالزُّورِ  َعْن ُمْنَكِر اْلَقْولِ ِلَعْبِد اِهللا اْلُبَخاِري الَمْذُعوِر بالتـَّْوبَِة  َنِصيَحةٌ [!) اهللا تعالى شاء

ــْن يمكــث عنــدنا  ولهــذا( مجتهــداً ســنة،  -الحجــوري يعنــي فــي دمــاج عنــد-تجــد َم
  ].الرد الفوري[ )فإنها تعدل عشَر سنين في غير هذا المكان
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وإال فمــاذا يريــد الشــيخ عبيــد الجــابري مــن دعــوة قائمــة علــى : (وقــال أحــد أتباعــه
: ، وقـال!!!)ة سلفية فـي العـالم بشـهادة العلمـاء العـدولأفضل دعو  تعتبر أحسن حال بل

ــؤرة الســلفية ومفخــرة الــيمن قاطبــة فهــي المــدد األول للســلفيين،  دار الحــديث بــدماج( ب
في الوقت الـذي لـم تسـتطع أعظـم : (، وقال)والفاضحة لحزبية الخليج والدعوة الكاشفة

لـــدعوة الســـلفية فـــي ربـــوع التميـــز الـــذي عليـــه ا دعـــوة ســـلفية فـــي العـــالم أن تتميـــز بهـــذا
  .]العلوم السلفية شبكة[ )اليمن

   

ــك الجامعــات : (وغيرهــا ويقــول مختــار فــي الجامعــة اإلســالمية -4 وتبــين لنــا أن تل
بالمملكــة كالجامعـة اإلســالمية وجامعــة اإلمـام التــي أنشــىء نظامهـا علــى مشــابهة  الشـرعية

الجامعــات ( ،)األئمــة والــدعاةوالماجســتير والــدكتوراه قلمــا تخــرج  الكفــار كالبكــالوريوس
  ].المجازفات[) الجامعة اإلسالمية بدعة(، )السعودية هي التي نصرت الباطل في الظالم

  ].بصوته مسجل[ )الجامعة اإلسالمية حزبية:(ويقول الحجوري

   

والمنـــافع التـــي ال تصـــادم الشـــرع واتفـــق  وأّمـــا فيمـــا ينـــدرج فـــي بـــاب المصـــالح -5
ولـــم يـــدخلوها فـــي بـــاب البـــدع  العلمـــاء علـــى شـــرعيتها وإن لـــم تكـــن فـــي عهـــد الســـلف

هــل ســمعت أن الســلف كــان عنــدهم لجــان : (واإلحــداث فــانظر مــاذا يقــول مختــار بــدري
دعـة، الجلـوس علـى الكراسـي لطلـب الشرعية ب فتوى، الجامعة اإلسالمية بدعة، المعاهد

حفـظ األصـول الثالثـة للشـيخ محمـد ابـن  العلم بدعة، الجمعيات الدعوية الخيرية بدعة،
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للـدعوة بدعـة، صـناديق التبرعـات  عبدالوهاب ليس علـى طريـق السـلف، التفريـغ بالراتـب
  ].المجازفات[) والدعومات الخيرية في المساجد بدعة

عثمــان الثــاني بدعــة ضــاللة باعتبــاره لــم يكــن فــي  آذان: (وأمــا الحجــوري فقــد قــال
ـــــه وســـــلم عهـــــد النبـــــي صـــــلى والجمعيـــــات ليســـــت مـــــن ). (... -كمـــــا زعـــــم  - اهللا علي

نقلــه عنــه أحــد [) مــن مبــادئ الحزبيــة الصــناديق والتبرعــات: (وقــال ].الفــوري الــرد[ ).الســلفية
  ].أصول الحزبية معرفة: تالمذته في كتاب

   

  :والتوحيد بالمعصية فيقول لسلفيةإخراج مختار بدري من ا -6

) -يعنــــي الخطــــأ والمعصــــية- وحــــد اهللا حــــق توحيــــده لمــــا فعــــل هــــذه الفعلــــة لــــو(
يعنـي  - تجـد أفسـق الفاسـقين درس هـذه الكتـب اذهب اآلن إلى السـعودية( ].المجازفـات[

لمـاذا مـا غيـرت فيـه؟  -التوحيـد، فـتح المجيـد، وتيسـير العزيـز الحميـد والطحاويـة كتاب
  .]أولها وراجع للمزيد من ذلك المجازفات في[) ا على طريقة السلفألنها م

واالخـــتالط كـــذلك   االنتخابـــات ليســـت مـــن الســـلفية: (وأمـــا الحجـــوري فقـــد قـــال
  ].الفوري الرد[ )هذه أشياء معاصي فال تدخل في السلفية ومشاهدة التلفاز  والجمعيات

   

ا عمـــر البشـــير نحـــن  يـــ: (-حفظـــه اهللا-الســـودان قـــال مختـــار عـــن رئـــيس دولـــة -7
بريالهــــا  -يعنــــي الســــعودية-الدولــــة  هــــذه: (، وقــــال عــــن الدولــــة الســــعودية)بــــك كفرنــــا

ودينها المزعوم، طريقة آل سعود الطاغوتية، أما تبني السعودية للقوانين الوضعية  المشئوم
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وكلمــة لــه بمســجد الصــافية  المجازفــات،[ )بــدأ منــذ عهــد عبــدالعزيز، دولــة الشــرك واألوثــان فقــد
  ].وجلسة بيني وبينه

ــاع الحجــوري ــدعوة الســلفية تكــاد أن تكــون ماتــت فــي بــالد : (وقــال أحــد أتب إن ال
فيهـا أعمـاال لـم يعملـه ألـدُّ خصـوم اإلسـالم لقـد كانـت المملكـة  الخلـيج وعملـت الحزبيـة
. العقيـــدة الصـــحيحة وال يســـتطيع األعـــداء مـــد أصـــابعهم إليهـــا العربيـــة الســـعودية تنشـــر

المســمى بــاإلخوان المســلمين فأفســدت فــي الــبالد وميعــت  الحــزبوجــاءت فلــول هــذا 
التوحيـد وأحـدثت فيهـا ضـررًا ال يقـدر علـى فعلـه صـوفية وال  الدعوة وأوقعت دمارا بدولـة

ــــك بســــبب تظــــاهرهم ــــاجين  شــــيوعية وذل بخدمــــة اإلســــالم واإلصــــالح ومســــاعدة المحت
) يصـــــلحون ويفســـــدون فـــــي األرض وال وتغلغلهـــــم فـــــي أوســـــاط المجتمـــــع يخربـــــون فيـــــه

  ].العلوم السلفية شبكة[

   

  :مختار السودان أما من حيث سوء األلفاظ فيقول -8

ــــاء أســــاس( ــــة الدائمــــة لإلفت ــــة الســــعودية مــــن اللجن ) الخــــراب فــــي المملكــــة العربي
  ].المجازفات[

ـــال ـــده لعـــب:( وق ـــال ،)اإلفتـــاء الســـعودي مـــرات عن ـــاء نفســـها : (وق -وهيئـــة اإلفت
  )فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا جواســــــــــــــــــــــــــــــــيس واســــــــــــــــــــــــــــــــتخبارات وعمــــــــــــــــــــــــــــــــالء -اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ].المجازفات[
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وهـذا  فالن وفالن ال فرق بينهما كالهما يخرجان من دبر واحد هذا إسـهال: (وقال
  :، وألجـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــال مختـــــــــــــــــــار يصـــــــــــــــــــف فمـــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــه)إمســـــــــــــــــــاك

  .]وكلمات متفرقة المجازفات[. -مرحاض-) أدبخانة(

  :فيقول -المقارنة لك وأدع-أما الحجوري أصلحه اهللا 

  ].الفوري لألخ عرفات الرد[) إلخ ...عليه، مخانيث، لوطة، بالوعة، براز، بولوا(

   

  :اهللا فالخالصة أيها القارئ الكريم وفقك

ــــد مــــن أوجــــه -1 ــــين هــــاتين الشخصــــيتين  إذا أردت أن تقــــف علــــى مزي التشــــابه ب
ر فراجع فتـاوى المشـايخ فـي مختـا .إلخ... والحزبين كالغلو والتنطع والغرائب والعجائب

مقــاالت الشــيخ العالمــة عبيــد  وفكــره و المجازفــات المــذكورة، ومــا ثبتتــه علــى الحجــوري
الفوري في بيان فساد أصول وقواعد  الرد"من المؤاخذات و كذا  -حفظه اهللا-الجابري 
  .-اهللا حفظه-لألخ المفضال الشيخ عرفات " الحجوري

تار بدري وفكره هو تنبيهات وتحذيرات من مخ ما أفتى به الشيوخ األجالء من -2
للعاقــل المنصــف -ظهــر بحمــد اهللا جليــاً  تحــذير مــن نفــس مــنهج الحجــوري وأتباعــه لمــا

أصـلح اهللا -عـن جـادة الحـق والصـواب  التشابه الكبير بين الجهتـين الغـريبتين -الصادق
  .-الجميع
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الحجــوري لكــالم العلمــاء وإرشــادهم وتــوجيههم  وإنــي ألرجــو مــن اهللا أن يوفــق األخ
جـل -األكيـدة السـليمة عمـا أخـذ عليـه هللا  ك بعين االعتبار والجدية مـع الرجعـةآخذا ذل

التـــي ورّثهـــا للـــيمن وأهلهـــا فضـــيلة الشـــيخ  حفاظـــاً علـــى األمانـــة الدينيـــة والدعويـــة -شـــأنه
لتتكــــاتف الجهــــود مــــن قبــــل العلمــــاء  -رحمــــه اهللا-العالمــــة مقبــــل بــــن هــــادي الــــوادعي 

  .المنصورة السلفيةوالطالب هنالك لتصب في مصلحة الدعوة 

مســلكاً مكشــوفاً فــي اآلونــة األخيــرة بعــد  وأمــا مختــار فإنــه يســلك مــع بعــض أتباعــه
الدخول والتداخل على بعض المشـايخ  خروجهم من السودان إلى السعودية وهو محاولة
بالعلميـة لالنطـالق مـن جديـد فـي ثـوب  السلفيين وطالبهم للتلبيس وإيجاد أرضـية ُتصـبغ

  .جديد

ـٌر َحاِفظًـا َوُهـَو َأْرَحـُم (فظنا ومشايخنا وال تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عـين فاللهم اح فَاللَّـُه َخيـْ
  ].14:الملك[ )َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ  َأَال يـَْعَلُم َمنْ (، ]64:يوسف[) الرَّاِحِمينَ 

   

  :وإن من أعظم ما يدندن حوله مختار وأتباعه غير ما ذكر      

ـــ -1 ـــة  ى تبـــديع الجمعيـــاتالتركيـــز عل ـــذلك زاعمـــين أنهـــا بدعـــة محدث والتأصـــيل ل
ذلــك مخــالفين أهــل الســنة الســلفيين  ولــذلك تجــد ُجــل أســئلتهم الموجهــة للعلمــاء حــول
والتحذيُر منها ومـن أصـحابها إنمـا يرجـع  ومنهجهم من أنها جائزة وليست ببدعة محدثة،
  .إلخ ...شريعة لحقيقة أعمالها وأصحابها من حزبية أو مخالفة
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الجمعيـات وجوازهـا بالحزبيـة مثـل الحجـوري  اتهامهم ورميهم لمن قال بشرعية -2
  .وجماعته

ومــنهجهم وقــولهم ببدعيــة الجمعيــات يصــفونه  أن مــن رّد علــى مختــار وجماعتــه -3
  .بأنه حزبي كالحجوري وجماعته أيضاً 

السلفية البيضـاء (في الختام موقعهم المسمى  ومما يجدر التنبيه عليه والتحذير منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار) -زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب افتتاحيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كت   وال

  .بدري أصلحه اهللا

بهمـــا التوبـــة والرجـــوع إلـــى اهللا ومراقبتـــه  وعلـــى أتبـــاع مختـــار والحجـــوري والمغتـــرين
عالم في أزمان الفتن هذه وترك بعلماء األمة األ وتحقيق الصلة واالرتباط الشرعي المبارك

  ].الرد الفوري[) إمام الثقلين اليمني: (الحجوري إنه الغلو المقيت فيهما كقول أحدهم في

والرشاد وأن يميتنا علـى ذلـك، هـذا واهللا أعلـم  واهللا نسأل أن يهدينا للحق والسداد
  .أجمعين وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه

   

 -حفظهــم اهللا-بعــض اإلخــوة األفاضــل  بعــد كتابــة هــذه األســطر أطلعنــي: ملحوظــة
عليـه فـي المجازفـات وهـي لألسـف  على أوراق يزعم مختار فيها بأنه تراجـع عـن المآخـذ

فــي بــاب الرجــوع  -كمــا ذكــرت ســابقاً -ليســت دالــة علــى ذلــك بحســب مــنهج الســلف 
شــاء اهللا تعــالى  فــي حــين قريــب إن والتوبــة عــن األخطــاء والــزالت وســيأتي التعليــق عليهــا

  .وباهللا التوفيق
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